
   

Observera att det kommer finnas hundar på Teatern under dagen. 

 
Inbjudan till 

Kultur för livet  
- nationell konferens om kultur som välfärdsresurs för äldre 
 

Fredag 9 oktober 2015 på Halmstad Teater 

Region Halland arrangerar i samverkan med Kulturrådet en nationell konferens med fokus på 
kulturen som resurs för äldres hälsa. Konferensens syfte är att presentera kunskap och 
modeller för långsiktiga lösningar där kulturen blir en naturlig del i omsorgen av våra äldre. 
 
Vi välkomnar politiker och chefer från kommuner, regioner och landsting samt representanter 
för vårdgivare, forskningsinstanser, folkbildning och kulturaktörer. Nationella Kultur i vården-
nätverket, som har sitt årsmöte i Halmstad dagen innan, är inbjudet. 
 
Parallellt på Halmstad Teater anordnas denna dag även en halländsk inspirationsdag om 
kultur för äldre, som främst riktar sig till personal inom äldreomsorg och kulturområdet. 
 
Dagen har en gemensam inledning för den nationella konferensen och inspirationsdagen och 
en gemensam avslutning vid dagens slut.   
 
Tid: 09:00-15:45 

Kostnad: 600 kronor exkl moms (fika och lunch ingår) 

 

 

Anmälan görs via Region Hallands hemsida senast 17 september 2015 

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum med hela deltagaravgiften.  

Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. 

 
 
 
Frågor om anmälan och annat av praktisk art:    
Maria Nordin, utbildningssamordnare, Region Halland  
e-post maria.nordin@regionhalland.se tfn 072-72 94 786  
 
Frågor om innehållet: 
Martin Odd, samordnare kultur för äldre, Hallands bildningsförbund 
e-post m.o@hbf.se tfn 0763-75 17 06 
 
 
 
Ta gärna del av programmet på nästa sida. 

 
 
Varmt välkommen!  
 
 
 
 

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/kurs-och-konferens/kultur-for-livet-nationell-konferens-om-kultur-som-valfardsresurs-for-aldre/?id=29264
mailto:maria.nordin@regionhalland.se
mailto:m.o@hbf.se


   

Observera att det kommer finnas hundar på Teatern under dagen. 

 
 
Program 9 oktober  
 
08:30 Registrering och fika  
 
09:00 Gemensam inledning  

 Seniorsurprise  

 Eva Nyhammar, Region Hallands kulturchef och Martin Odd, 
projektledare "Kultur för livet" hälsar välkomna. 

 Lovisa Aldrin, ordf Region Hallands kulturnämnd, berättar om regionens 
syn på kultur och hälsa och den nya överenskommelsen mellan Region 
Halland och samtliga halländska kommuner, om kultur för äldre. 

 
09:40 Nationell konferens (inklusive lunch) 
 

Goda exempel på långsiktighet – med struktur och hjärta 
På flera håll i landet har man utvecklat långsiktiga lösningar för kultur som 
resurs för äldre. Vi får ta del av goda exempel från kommuner och regioner, 
berättelser både om långsiktighet och om speciella insatser med hjärta. 

 
Region Halland och Hallands kommuner  
Representanter från kultur och äldreomsorg i länet berättar om Hallands nya 
överenskommelse mellan region och kommuner; om budget, mål och riktlinjer – 
allt för att ge mer kultur till våra seniorer. 
”Det här är det roligaste av allt”, säger en personalrepresentant i REKO, vår 
nya grupp där kommunernas kultur- och äldreomsorg nu är direkt delaktiga i att 
utveckla det nya kulturutbud som springer ur överenskommelsen. 

 
Region Jönköpings län  
Under rubriken ”Allt vill bli bra”, berättar folkhälsovetare Paula Bergman och 
arbetsterapeut Eva Timén om framgångsfaktorer för långsiktighet när det gäller 
kultur för äldre i Region Jönköpings län. Regionen har under två års tid erbjudit 
”Dans för dig med Parkinson” som ett komplement till de traditionella 
metoderna, vilket är unikt i Sverige. 

 
På konferensen presenteras ytterligare goda exempel från landet och under 
diskussionslunchen kan man söka upp de man fastnat särskilt för. 

 
 

Föreläsning – Kulturen som resurs för hälsa och välfärd 
Johan Sundelöf (bilden) är överläkare och specialist i geriatrik och 
palliativ medicin från Betaniastiftelsen. Johan ger många bra belägg 
för att kultur skapar välbefinnande, ger kraft och skänker sällskap i 
våra sinnen. Johan är bland annat delaktig i ett nationellt projekt för 
att utveckla sändningar av kulturutbud i vården. 

 
Programmet kommer även innehålla kulturinslag  

 
 
15:00-15:45 Avslutning  

 Den nationella konferensen och inspirationsdagen möts i en gemensam 
summering av dagen  

 


